
 

LANSAREA VOLUMULUI ”STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTUL DIN 
ROMÂNIA ÎN 2020” 

 

Pe data de 4 noiembrie 2021, în cadrul celei de-a 15 a conferințe internaționale 
”Managing People and Organizations in a Global Crisis”, organizată de Facultatea de 
Management din cadrul Academiei de Studii Economice, a fost lansat cel de-al 12-lea raport 
anual de cercetare privind managementul din România, realizat sub auspiciile Societății 
Academice de Management din România -SAMRO și publicat de Editura Prouniversitaria. 

Lucrarea a fost realizată de aceeași echipă de profesori ca și în anii precedenți - prof. 
univ. dr. emerit Ovidiu Nicolescu, prof. univ. dr. Ion Popa, prof. univ. dr. Ciprian Nicolescu, 
conf. univ. dr. Simona Ștefan și prof. univ. dr. Cezar Petre Simion - primii doi autori având și 
intervenții în cadrul manifestării. Prof.univ.dr. emerit Ovidiu Nicolescu s-a focalizat asupra 
principalelor caracteristici ale managementului național, acordând o atenție specială 
modalităților de perfecționare pe termen lung. Prof. univ. dr. Ion Popa s-a axat asupra 
managementului agenților economici, punctând caracteristicile sale dinamice și reliefând mai 
multe priorități pentru următoarea perioadă. 

Al treilea speaker a fost dl. Florin Jianu, președinte al Consiliului Național al 
Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România-CNIPMMR, care a abordat lucrarea prin 
prisma utilității și impactului asupra companiilor și mediului de afaceri. În luarea sa de cuvânt 
a subliniat rigurozitatea, pertinența și pragmatismul atât al analizelor managerial-economice, 
cât și al proiecților și recomandărilor de perfecționare și creștere a performanțelor în contextul 
digitalizării, economiei verzi și al proliferării ”smart economy”. 

În final, au luat cuvântul mai mulți participanți la lansare, care s-au referit la 
actualitatea și utilitatea elementelor încorporate în volum, din punct de vedere științific, al 
teoriei și metodologiei manageriale și, concomitent, din punct de vedere pragmatic, al 
managementului entităților economico-sociale. 

La lansarea volumului au luat parte peste 60 de membri ai comunității SAMRO și 
manageri de companii.  

 
 

IMPORTANT 

Volumul ”Starea de Sănătate a Managementul din România în 2020” va fi disponibil din 

20 noiembrie 2021, pe site-ul SAMRO http://samro.ro/ în OPEN ACCCES 

 


